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Sammanfattning 
 

En viktig fråga för företag idag är att säkra informationen och resurserna från intrång. För att 
få åtkomst till resurserna så använder nästan alla system sig av tekniken att dela ut ett unikt 
inloggningsnamn och ett lösenord för identitetsverifiering till samtliga behöriga användare. 
Detta har dock en stor nackdel. Om en obehörig får tag i (eller gissar) en behörig användares 
inloggningsinformation så kan han bli ett stort hot mot företaget och dess resurser. För att 
stärka datasäkerheten så finns det ett antal metoder för identitetsverifiering som baseras på 
människokroppens unika kännetecken och beteende såsom fingeravtryck, ansiktsigenkänning, 
näthinneavläsning och elektronisk signatur. De flesta av dessa metoder är dock ganska dyra 
och kräver installation av extra hårdvara. 
 
Detta examensarbete undersöker metoden tangentbordsverifiering som 
identitetsverifieringsmetod, vilket baseras på människans unika skrivsätt. Denna metod tittar 
inte bara på vad användaren skriver utan också hur användaren skriver. Metoden kräver inte 
någon installation av extra hårdvara alls och därför är väldigt billig att implementera. Detta 
examensarbete går genom hur identitetsverifiering med hjälp av tangentbordsstatistik kan 
göras, vad som gjorts inom området och diskutera fördelar och nackdelar med metoden. 
 



  
 

Abstract 
 

One important issue faced by companies is to secure their information and resources from 
intrusion. For accessing a resource almost every system uses the approach of assigning a 
unique username and a password to all legitimate users. This approach has a major drawback. 
If an intruder gets the above information he can become a big threat for the company and its 
resources. To strengthen the computer security there are several biometric methods for 
identity verification which are based on the human body�s unique characteristics and 
behaviour including fingerprints, face recognition, retina scan and signatures. However most 
of these techniques are expensive and requires the installation of additional hardware. 
 
This thesis focuses on keystroke dynamics as an identity verifier, which is based on the user�s 
unique habitual typing rhythm. This technique is not just looking for what the user types but 
also how he types. This method does not require additional hardware to be installed and is 
therefore rather inexpensive to implement. This thesis will discuss how identity verification 
through keystroke characteristics can be made, what have been done in this area and give 
advantages and disadvantages of the technique.
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1. Inledning 
 
1.1 Om examensarbetet 
 
Examensarbetet är utfört av Georgis Demir som ett sista delmoment i utbildningen 
högskoleingenjör i datateknik, 120 poäng. Examensarbetet är på 10 poäng och utfördes i 
avdelningen för informationsteori på institutionen för systemteknik vid Linköpings 
universitet. 
 
1.2 Syfte 

 
Syftet med rapporten är att beskriva hur identitetsverifiering via tangentbordsstatistik kan 
göras. Vidare ska vad som hittills gjorts inom området undersökas. I examensarbetet ingår 
också att implementera ett program som kan samla information om användarnas skrivrytm. 
Denna information utvärderas sedan i en egen undersökning. Programmet kommer dock ej att 
dokumenteras i denna rapport. 
 
1.3 Läsinstruktioner 
 

• Kapitel 2 handlar om identifiering och verifiering samt skillnaden mellan dessa 
definitioner. 

 
• Kapitel 3 ger en bakgrund om vad biometri är och ger exempel på olika biometriska 

metoder. 
 

• Kapitel 4 går djupare in på tangentbordsverifiering och vad som gjorts inom det 
området. 

 
• Kapitel 5 beskriver programmet Biopassword som använder tangentbordsstatistik för 

identitetsverifiering. Kapitlet innehåller också ett enkelt test av programmets demo. 
 

• Kapitel 6 innehåller tillvägagångssättet och resultatet av den egna undersökningen. 
 

• I kapitel 7 diskuteras idéer till förbättring av prestandan hos 
tangentbordsverifieringssystem. 

 
• Kapitel 8 innehåller slutorden om rapporten 
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2. Identifiering och identitetsverifiering 
 
I det vardagliga livet så verifieras din identitet av de flesta människor som du gör affärer med 
eller träffar på. Du påstår dig vara någon och sedan försöker du bevisa din påstådda identitet. 
Däremot när man träffar på sin familj och bekanta så behöver man inte tala om vem man är 
först, istället är det dina bekanta som identifierar dig genom att se ditt ansikte eller höra din 
röst. Metoder att verifiera en användares identitet kan delas in i fyra grupper: 
 

• Något man har. T ex nycklar, ID-kort. 
• Något man vet. T ex låskombination, lösenord. 
• Något man är (fysiologiska egenskaper). T ex fingeravtryck. 
• Något man gör (beteendeaktiga egenskaper). T ex skriva namnteckning. 

 
Identitetsverifiering (IV) är ett hypotestest och avgör om påståendet �jag är den jag utger 
mig för att vara� är sant eller falskt. Användaren påstår en identitet först t ex genom att ange 
användarnamn vid tangentbordet eller använda smartcard. Systemet tar fram den påstådda 
identitetens registrerade mall och jämför den med användarens aktuella mall (detta kallas för 
ett-till-ett jämförelse). Om mallarna stämmer överens så är hypotesen sann och systemet 
bekräftar att användaren är den han utger sig för att vara. 
Vissa IV-system utför väldigt begränsade sökningar mot flera registrerade mallar. Till 
exempel, en användare med tre registrerade fingeravtrycksmallar kan använda vilket av de tre 
fingrarna som helst för att verifiera, och systemet utför då ett-till-ett jämförelser mot 
användarens registrerade mallar tills en matchning är funnen. 
 
Identifiering innebär att knyta en information till en (av flera) identitet och svarar på frågan 
�vem är jag?�. Svaret behöver inte nödvändigtvis vara ett namn utan det kan vara ett 
anställnings- ID eller någon annan unik identifierare. Till skillnad från IV så behöver man inte 
påstå en identitet först. En del system är också designade för att bestämma om en användare 
tillhör en speciell kategori. Till exempel, en flygplats kan ha en databas av kända terrorister 
utan någon kunskap om deras riktiga identiteter. I det här fallet så returnerar systemet en 
matchning men ingen kunskap om personen identitet är inblandad.  
Identifieringssystem kontrollerar användarens biometriska information t ex från ett 
fingeravtryck och jämför den mot alla mallar som finns registrerade i databasen för att avgöra 
användarens identitet (detta kallas för en-till-många jämförelse). Identifieringssystem är 
designade att bestämma en identitet baserad enbart på biometrisk information.  
 
Identifiering är användarvänligare och bekvämare än IV eftersom en användare inte behöver 
påstå någon identitet först. Användaren behöver därför inte komma ihåg någonting eller 
riskera att tappa något t ex lösenord, smartcard och riskerar inte att bli bestulen. Identifiering 
eliminerar, till skillnad från IV, möjligheten för användarna att registrera sig flera gånger i ett 
system under olika namn för att utnyttja förmåner, fördelar, tjänster etc. Identifiering kräver 
dock mer processorkraft eftersom det utförs mycket mer jämförelser hos ett sådant system än 
hos IV-baserade system. IV är därför också snabbare än identifiering eftersom det endast sker 
matchning mot en mall, till skillnad från identifiering där det krävs jämförelser mot alla 
mallar registrerade i databasen. Identitetsverifiering brukar inte ta mer än några sekunder 
medan identifiering kan ta minuter eller flera timmar. Ju fler jämförelser som görs desto större 
är sannolikheten att flera användares mallar liknar varandra och desto större risk att få falska 
matchningar. IV kan därför anses som mer träffsäkert än identifiering. 
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2.1 Prestandamätning 
 

Den vanligaste mätningen av ett IV-systems prestanda definieras i två termer:  
 
• Fel av typ 1 (False Rejection Rate eller FRR). Detta är sannolikheten att en behörig 

användare nekas åtkomst.  
 
• Fel av typ 2 (False Acceptance Rate eller FAR). Detta är sannolikheten att en obehörig 

person lyckas logga in. 
 
Sannolikheterna skattas genom mätning. Dessa är viktiga termer men oftast läggs tonvikten på 
själva sannolikhetsvärdena istället för deras innebörd. Många apparater har ett tröskelvärde 
för att sätta den önskade balansen mellan FAR och FRR. Om det här tröskelvärdet är inställt 
på att göra det svårare för obehöriga att få åtkomst till systemet så kommer det även bli 
svårare för behöriga att lyckas logga in (dvs. om FAR går ner, så går FRR upp). Samma sak 
gäller det omvända, om det är ganska lätt för behöriga att lyckas logga in så blir det också 
lättare för obehöriga att lyckas logga in, dvs. om FRR går ner, så går FAR upp (se figur 1). 
 

 
Figur 1: Kopplingen mellan FRR och FAR 
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3. Biometri 
 
Biometri kommer av de två latinska orden bios som betyder liv och metri som betyder mäta. 
Detta innebär alltså att biometri betyder "mäta liv", dvs. mäta något levande. Det mesta av 
informationen här kommer från [1]. Biometrisk identitetsverifikation innebär att man 
maskinellt kontrollerar människors uppgivna identitet med hjälp av kroppens fysiologiska 
kännetecken som fingeravtryck, iris, näthinna eller människans beteende som till exempel 
skriva namnteckning eller skriva med ett tangentbord. Skillnaden mellan fysiologisk och 
beteendeinriktad biometri är viktig. Variationen av informationen från en person är mindre 
från en fysiologisk egenskap än från ett beteende. Bortsett från skada, så är ditt fingeravtryck 
likadant dag in och dag ut. En namnteckning däremot påverkas av både kontrollerbara och 
mindre kontrollerbara faktorer. Utvecklare av beteendebaserade system har därför en svårare 
uppgift att anpassa variationerna som kan uppstå i t ex en persons signaturer. Det är till 
exempel lättare att bygga en apparat där du placerar din hand i samma position varje gång än 
att utveckla algoritmer som tar hänsyn till känslotillstånd, förkylningar (vid röstigenkänning t 
ex) etc. Det negativa med apparater som mäter fysiologiska egenskaper är att de brukar vara 
stora och dyra. Namnteckningar kräver kostsamma skrivplattor men annars brukar 
beteendebaserade system vara bättre inom de områdena.  
Biometri är en utmärkt metod att använda för identitetsverifiering eftersom till skillnad från 
nycklar eller lösenord så kan inte biometrin försvinna. Man kan inte tappa bort sig själv, bli 
stulen eller avlyssnad lika enkelt som dessa. 
 
3.1 Avståndsmätning och tröskelvärde 
 
Biometriska system konverterar data som erhålles från de fysiologiska eller beteendeaktiga 
kännetecknen till en mall eller profil, vilket sedan används som referens vid jämförelse när 
man försöker logga in vid senare tillfällen. Hur kan man jämföra två olika profiler för att 
undersöka likheten mellan dessa? Likheten mellan två mallar kan bestämmas genom 
avståndsmätning. Ju mindre avstånd man får vid beräkningen, desto närmare ligger mallarna 
varandra. Avståndet beräknas med en avståndsfunktion t ex euklidiskt avstånd, vilket används 
i de egna testerna och förklaras senare i kapitel 6.1.  
Vid skapandet av referensmallen beräknas ett tröskelvärde (se kapitel 6.2 hur detta kan göras). 
Tröskelvärde är den gräns som bestämmer om användaren får åtkomst till systemet eller inte. 
Om avståndet, som erhålles ur jämförelsen mellan referensmallen och den aktuella mallen, 
ligger under tröskelvärdet får användaren åtkomst till systemet och om detta ligger över 
tröskelvärdet så nekas han/hon åtkomst. 
 
3.2 Biometriska metoder 

 
3.2.1 Fingeravtryck 

 
Stabiliteten och det unika med fingeravtryck är väl erkänd. Undersökningar [1] visar att 
sannolikheten att två personer, tvillingar inkluderat, har likadant fingeravtryck är mindre än 
en på miljarden. Den här metoden skapar en av de största datafilerna, eller mallarna för en 
användare. De brukar ligga mellan flera hundra bytes till över 1000 bytes beroende på vilken 
säkerhetsnivå som används. Dock så finns det komprimeringsalgoritmer som minskar 
filstorleken betydligt. Användaren placerar försiktigt sitt finger på en optisk eller kiselbelagd 
yta, stort som ett frimärke. Den här plattan är inbyggd i en yttre apparat, mus, tangentbord 
eller ett smartcard. Användaren måste allmänt hålla nere sitt finger i 1-2 sekunder medan 
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jämförelse och matchning sker. Verifikationstiden är ungefär 2-3 sekunder [1]. Ett hot mot 
denna metod kan vara om en obehörig skaffar sig en bild av en behörig användares 
fingeravtryck och lurar systemet genom att placera bilden framför avläsaren. Detta hotar 
främst system som baseras på optisk avbildning. Ett annat hot kan vara om en obehörig har ett 
konstgjort finger [15] eller ett avhugget finger och lyckas logga in. För att förhindra detta får 
man se till att systemet känner att det finns blodflöde i fingret på något sätt. 
 
3.2.2 Ansikte 

 
Användaren står med ansiktet ganska nära kameran. Generellt kommer systemet att lokalisera 
ens ansikte ganska snabbt och göra jämförelser mot den påstådda identiteten. Det som jämförs 
är den relativa positionen och formen av näsa och kindknotor samt konturerna av 
ögonhålorna. Verifieringen tar ungefär är 3-4 sekunder [1]. Ett hot mot denna metod kan vara 
om den obehörige lyckas få tag i en bild, videosekvens eller liknande på användarens ansikte. 
För att råda bot på detta kan man använda flera kameror eller liknande som genom 3-D 
geometri kan upptäcka om ansiktet är platt eller inte.  
 
 
3.2.3 Röst 

 
Användaren ställer sig nära mikrofonen eller telefonen och läser antingen upp en registrerad 
fras eller repeterar en fras given av systemet. Det som mäts är röstens frekvens, rytm och 
varaktighet. Verifikationstiden är ungefär 4-6 sekunder [1]. Ett uppenbart hot är att någon 
lyckas spela in en behörig persons röst och spela upp den för systemet. Man kan låta systemet 
be användaren att tala in en ny fras varje gång, men då blir det svårare för systemet att 
jämföra med den lagrade profilen eftersom rösten då inte innehåller samma ord som lagrats i 
systemet.  
 
3.2.4 Näthinna (ögonbotten) 

 
Denna metod har varit tillgänglig sedan 1985 och är ett av de bästa biometriska systemen med 
låg FRR, nästan 0 % FAR. Användaren tittar på en liten grön lampa i öppningen av 
apparaturen som kontrollerar blodkärlsmönstren på näthinnan genom att sända en infraröd 
ljusstråle genom pupillen och ögats baksida. Ett stort hinder för metoden är motståndet från 
användarna själva. Många tycker att det är obehagligt och farligt att ha en sådan stråle så nära 
ögat och därför har metoden haft svårt med att bli accepterad. 
 
3.2.5 Iris 

 
Även människans iris (regnbågshinna) anses vara unik. Teknikens stora fördel gentemot 
ovanstående metod, är att den inte kräver att användaren fokuserar på någon punkt av något 
slag eftersom irismönstret ligger på ögats yta. Användaren ställer sig framför den infraröda 
videokameran eller PC-kameran så att han/hon ser in i apparaten och ser ögats reflektion. 
Verifikationen tar 3-5 sekunder [1]. Hotet mot denna metod är detsamma som mot 
ansiktsigenkänning. 
  
3.2.6 Handgeometri 

 
Handgeometri är en av de äldsta metoderna och har funnits i över 20 år. Användaren placerar 
handen, med handflatan nedåt, på en metallisk yta med fem fästen vilka försäkrar att fingrarna 
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och handflatan placeras på ett korrekt sätt. Avläsaren mäter höjden och bredden av benen och, 
lederna i handen, fingrarna och jämför med mallens höjd och bredd. Denna metod är ej 
känslig mot smuts eller sår. Typisk verifikationstid är ungefär 2-3 sekunder [1]. Som i de ovan 
nämnda metoderna gäller det att få fram system som kan se om det finns blodflöde i handen 
eller om handen är platt eller inte (om det är en bild, avgjutning eller riktig hand). 
 
3.2.7 Namnteckning 

 
Användaren skriver in sitt namn på en platta med en speciell penna kopplad till en skrivplatta. 
Det som utmärker en användare här är skrivhastigheten, trycket med pennan och signaturens 
utseende. Verifikationen tar ungefär 4-6 sekunder [1]. 
 
3.2.8 Tangentbord 
 
Den handskrivna namnteckningen har sin parallell på tangentbordet. Alla har sitt eget sätt att 
skriva med tangentbordet. Användaren skriver in sitt lösenord eller en speciell fras med hjälp 
av ett vanligt tangentbord. Ett program undersöker mönstret i användarens skrivsätt, t ex tiden 
mellan tangentnedtryckningarna samt tiden tangenterna hålls nedtryckta. Ett potentiellt hot är 
om någon är i samma rum som dig så kan den personen möjligtvis observera din skrivrytm 
och hastighet när du skriver in ditt lösenord. Verifikationstiden är ungefär 2-3 sekunder [1]. 
Denna metod behandlas vidare i kapitel 4. 
 
3.3 Multi-modala system 
 
Ingen biometrisk metod är 100% säker. För att öka säkerheten så finns det system som 
kombinerar två eller flera olika biometriska metoder. Dessa kallas för multi-modala system. 
Det finns tre olika typer av sådana system: synkrona, asynkrona och varken/eller. System 
baserade på varken/eller-metoden erbjuder användaren att använda flera olika biometriska 
metoder för inloggning men kräver verifiering bara genom en av dessa. Asynkrona system 
kräver att användaren verifieras genom alla de kombinerade biometriska metoderna men detta 
sker stegvis, t ex först verifieras användaren genom första metoden, när han godkänts så 
verifieras han genom den andra osv. Synkrona system kräver att användaren verifieras genom 
alla de kombinerade biometriska metoderna samtidigt.    
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4. Tangentbordsstatistik 
 
Tangentbordsstatistik (keystroke dynamics) är processen där man analyserar sättet en 
användare skriver i en terminal genom att mäta tangentbordets inmatningar i millisekunder 
eller mikrosekunder i ett försök att verifiera användare baserad på den vanemässiga 
skrivrytmens mönster. Den ursprungliga tekniken kommer från idén att identifiera en sändare 
av morsekod genom den sk �avsändarens näve1�, där operatörer kunde identifiera en sändare 
av ett meddelande genom rytmen, farten och tidsfördröjningen mellan signalknackningarna. 
 
Man kan mäta tiden en tangent hålls nedtryckt och tiden då den blir uppsläppt och nästa 
tangent trycks ned. Ett annat sätt som är ganska effektivt är digramintervallsmetoden. Denna 
metod mäter tiden det tar att skriva en speciell kombination av två tangenter (digram). Genom 
att beräkna medelvärdet av digramintervallet för några valda digram kan en profil av 
skrivbeteendet konstrueras. Nedan är en tabell från [14] på digram som används ofta i det 
engelska språket, med siffror som representerar förekomsten av digrammet per 200 bokstäver.  
 

TH  50 AT  25 ST  20 
ER  40 EN  25 IO  18 
ON 39 ES   25 LE 18 
AN 38 OF  25 IS   17 
RE  36 OR  25 OU 17 
HE  33 NT  24 AR 16 
IN  31 EA  22 AS 16 
ED 30 TI   22 DE 16 
ND 30 TO 22 RT 16 
HA 26 IT   20 VE 16 

 
Det har redan visats ([6, 7, 8]) att tangentnedtryckningsrytm är ett bra sätt att verifiera 
identitet. Dessutom så är tangentbordsverifiering, till skillnad från andra biometriska system 
som kan bli dyra att implementera, nästan gratis. Den enda hårdvaran som behövs är ett 
tangentbord. Tangentbordsverifiering och dess tekniker kan klassificeras som antingen statisk 
eller dynamisk. Statisk verifiering analyserar tangenttryckningens kännetecken endast vid 
specifika tider, till exempel under inloggningen. Det statiska sättet tillhandahåller mer robust 
användarverifiering än enkla lösenord, men ger inte kontinuerlig säkerhet - det kan inte 
upptäcka byte av användare efter den initiala verifieringen. Dynamisk verifiering övervakar 
däremot användarens skrivsätt vid tangentbordet under hela inloggningssessionen. 
Arbeten som gjorts för denna metod har varit ganska få. Joyce och Gupta [8] presenterar en 
omfattande granskning av arbeten som gjorts inom området innan 1990. Nedan följer en kort 
sammanfattning av dessa insatser och en undersökning om vad som gjorts efter 1990. 
 
4.1 Tidigare forskning inom området 
 
Så tidigt som 1980 har forskare studerat mönstret i en användares skrivsätt för identifiering. 
Gaines, Lisowski, Press och Shapiro [9] var bland de första att undersöka möjligheten att 
använda tangentbordsrytm för identitetsverifiering. Experiment utfördes med sju 
professionella sekreterare som ombads att skriva tre olika typer av text vid två olika tillfällen 
med fyra månader mellan varje tillfälle. De olika typerna av text som skulle skrivas var: En 
vanlig engelsk text, en samling slumpartade ord samt en samling slumpartade fraser. Ett 
                                                
1  �Fist of the sender� 



 9 
 
 

statistiskt test av deras profiler gjordes med hjälp av T-testet1. Liknande experiment utfördes 
av Leggett m.fl. [10,11] med 17 programmerare men för den fortlöpande verifieringsmetoden. 
Författarna skriver om en identitetsverifierare som bekräftar resultaten från Gaines m.fl., dvs. 
ett verifieringssystem med FRR på 5,5 % och FAR på 5,0 %. Även om de låga värdena är 
ganska bra så är FAR-värdet på 5,0 % fortfarande högt för att användas i en 
identitetsverifierarsystem då en obehörig som kommer in i systemet kan vara en stor fara. En 
FRR på 5,0 % skulle fungera bra i praktiken eftersom en behörig användare bara riskerar att 
nekas åtkomst i snitt 1 gång av 20 försök. Ett riktigt pålitligt verifieringssystem ska alltså 
helst ha en FAR långt under 1 % och FRR på max 5 %. 
 
Experimenten ovan har en stor begränsning i att användarna fick skriva in långa textsträngar, 
först för att generera deras profil och sedan för verifieringen. För experimentet av [9] t ex 
krävdes minst 1000 ord totalt av varje försöksperson. Experimentet av [10] krävde 
användaren att skriva 300 ord. Ett statiskt verifieringssystem skulle inte bli framgångsrikt om 
den lät användaren att skriva långa texter för att skapa profilen och en annan lång text varje 
gång man skulle verifiera sin identitet.  
En annan begränsning av försöken ovan är deras användande av ett sk filtervärde för alla 
försökspersoner i ett försök att ta bort de avvikande värdena. Alla tidsfördröjningar över 500 
ms togs bort. Grunden för detta är att digram med stora avvikande värden inte kan anses vara 
representativt av den behöriga användarens skrivsätt. Medan detta verkar vara ett rimligt 
antagande så har det visats [6, 7] att samma filtervärde för alla användare inte ger optimal 
prestanda. 
Vidare, empiriska data från Gentner [12] visar att medianvärdet av tidsfördröjningarna mellan 
tangenterna av vana (erfarna) tangentbordsanvändare är ungefär 96 ms, medan för ovana 
(oerfarna) tangentbordsanvändare ligger den nära 825 ms. Därför utesluter det 500 ms långa 
filtervärdet, som användes av [10], många tangentnedtryckningar som är typiska för ovana 
skrivare samtidigt som den inkluderar många nedtryckningar som inte är representativt för 
vana tangentbordsanvändare [6]. Studierna av [6, 7] visade att användningen av digram-
specifik mätning av variation istället för ett filtervärde kan leda till mätbara förbättringar av 
noggrannheten i verifieringen.  
 
Dessutom, i försöket av [11] mäts tiden mellan en tangentnedtryckning och nedtryckningen av 
nästa tangent, men denna mätning kan ytterliggare delas in i två komponenter: totala tiden den 
första tangenten är nedtryckt (keystroke duration), och tiden mellan en tangent blir släppt och 
nästa tangent nedtryckt (keystroke latency). Tidigare arbeten Brown m.fl., Mahar m.fl. och 
Monrose m.fl. [13, 6, 7] använde dessa två komponenter i deras verifieringssystem. Men de 
initiala testserierna av Brown och Monrose tillhandahöll inte tillräckligt med data för att 
förvissa sig om att användningen av de två separata digramkomponenterna lade till betydande 
kraft till mer traditionell mätning mellan en tangentnedtryckning och nedtryckningen av nästa 
tangent. Väsentligt förbättrade prestandaresultat baserad på mätning av de två komponenterna 
uppnåddes av Mahar. 
 
Garcia [3] beskriver ett amerikanskt patent för en metod för identitetsverifiering baserad på ett 
litet annorlunda sätt än [9, 10, 11]. Han säger att den bästa datainformationen för 
identitetsverifieringen erhålls när en person skriver sitt eget namn eftersom tidsfördröjningen 
genererad av användaren då är stabil och unik. Förutom det så är namnet det lättaste 
lösenordet att komma ihåg. Det första steget av proceduren som Garcia föreslår är att 
användaren skriver in sitt namn ett antal gånger.  
                                                
1 för förklaring av vad T-testet är se [4] 
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En vektor av tidsfördröjningarna bildas för att användas som referensmall. Den här mallen 
kallar Garcia för användarens elektroniska signatur.  
När någon vill ha åtkomst till ett system så ombeds den personen att identifiera sig själv 
genom att skriva in sitt namn. Tidsfördöjningsvektorn av tangentnedtryckningarna av detta 
namn jämförs med referensvektorn som finnas lagrad i datorn. Om den här personens vektor 
är statistisk sett tillräckligt nära referensvektorn så får personen åtkomst till systemet. 
Mahalanobisavståndsmåttet (för förklaring se [5]) används för att mäta likheten av de två 
vektorerna. I [3] så är det rekommenderat att om den beräknade avståndsmätningen är mer än 
100 så ska vektorerna anses som olika, och om den är under 50 så ska vektorerna anses som 
likadana. Om man erhåller ett värde mellan 50 och 100 så ska användaren få skriva om sitt 
namn. Även om inget bevis har presenterats så påstås den här metoden ha en FAR på 0,01 % 
och en FRR på 50 %. En sannolikhet på att bli nekad åtkomst varannan gång är sannerligen 
högt. Garcia nämner dock att tröskelvärdena för att bli accepterad eller nekad kan ändras om 
man vill reducera FRR och är villig att acceptera en högre FAR. 
 
Ett lovande försök att använda tangentbordsverifiering som en statisk autentiseringsmetod är 
arbetet av Joyce och Gupta [8]. Deras försök är relativt enkelt och ger imponerande resultat. 
De använde en liknande metod som användes i Garcias försök. Förutom att bara skriva 
användarnamn och lösenord som krävdes av användaren i [3] så krävs här också två 
ytterliggare textsträngar som är bekanta hos användaren, till exempel användarens förnamn 
och efternamn. Ett verifieringssystem som använder informationen erhållen när endast 
användarnamn och lösenord används i inloggningsprocessen gav bra prestanda (omkring 1 % 
FAR), men med de två ytterliggare textsträngarna så förbättrades prestandan avsevärt. Den 
euklidiska avståndsmätningen användes för att mäta likhet mellan två vektorer (förklaras i 
kapitel 6.1). Joyce och Gupta fick en FRR på 13,3 % och en FAR på 0,17 % (där den 
�obehöriga� visste den behöriga personens användarnamn, lösenord, förnamn och efternamn).  
 
4.2 Applikationer 

 
Tangentbordsverifiering kan användas i många applikationer inom datasäkerhetsområdet. Ett 
område där [7] skriver att användningen av statisk tangentbordsverifiering speciellt lockar, är 
begränsningen av åtkomsten till ROOT-kontot i huvudservern som är värd för en Kerberos1 
databas. Alla användare som vill komma åt servern ombes skriva in ett par ord eller sitt 
inloggningsnamn/lösenord. Åtkomst beviljas om användarens skrivsätt matchar profilen av 
den identiteten personen utser sig för att vara. Detta sätt är effektivt eftersom det oftast inte 
finnas någon tillåten fjärråtkomst till servern utan det enda sätt att komma in är via 
konsolinloggning. Sitter en användare någon annanstans och försöker logga in kan han koppla 
in någon apparat som på något sätt förfalskar någon annans skrivrytm. En bra användning av 
dynamisk tangentbordsverifiering är när man ska utföra uppgifter i miljöer där användaren 
måste vara på alerten hela tiden (t ex flygledning). Tangentbordsverifiering kan då användas 
för att upptäcka okänd skrivrytm orsakad av dåsighet, trötthet etc. hos användaren och varna 
andra. 
 

 
 

 
                                                
1 Kerberos är ett autentiseringssystem som skyddar 
mot avlyssning, modifiering och förfalskning i bl.a. nätverk. 
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5. Biopassword 
 
Biopassword [2] är hittills det enda kommersiella programmet som använder 
tangentbordsverifiering för att verifiera en användare i ett system. Företaget bakom 
programmet heter NetNanny Software International Inc som även ligger bakom 
nätfiltreringsprogrammet NetNanny. Tekniken bakom programmet var ursprungligen 
utvecklad av SRI International mellan 1979 och 1985 i ett försök att skapa en datorbaserad 
åtkomst och identifieringsprocedur som skulle ge mycket mer säkerhet än nycklar, kort eller 
lösenord. Biopassword använder en patenterad tangentbordverifieringsteknik och låter 
användarna logga in på ett sätt som de är vana vid. Det enda nya steget är den initiala 
registreringsprocessen där användaren får skriva in sitt användarnamn och lösenord ett antal 
gånger så att programmet kan göra en profil av användarens unika skrivrytm och skrivsätt, 
vilket bara tar någon minut och görs endast en gång. Varje gång användaren loggar in jämförs 
inloggningen med användarens sparade profil och programmet antingen accepterar eller nekar 
åtkomst. Graden av säkerhetsnivå bestäms av administratören för varje användare mellan 1-10 
där 1 är lägsta säkerhetsnivån och 10 är den högsta. Biopassword arbetar ihop med redan 
existerande Windows NT och Windows 2000 inloggingsprocess för att förstärka 
identitetsverifieringen av en användare. Biopassword finns tillgängligt i två huvudsakliga 
produkttyper: 
 
1)  Biopassword 4.5 för Windows nätverk, en server/klient applikation som sitter ovanför                                
den vanliga nätverksinloggningen. 
 
2)  Biopassword SDK 2.0, ett antal APIer (programmeringsgränssnitt inkl 
programmeringskod) så att man kan lägga in Biopasswordtekniken i andra nätverks 
applikationer eller enskilda program. 
 
5.1 Test av Biopassword demo 

 
Innan programmet kunde användas gick man genom registreringsprocessen där man fick 
skriva in sitt användarnamn och lösenord femton gånger så att programmet kunde skapa en 
profil av ens sätt att skriva. Eftersom detta endast var ett demo så var 
inställningsmöjligheterna begränsade. Man kunde inte t ex ställa in hur många gånger man 
måste skriva in sitt användarnamn och lösenord i registreringsprocessen utan detta var inställt 
på 15, vilket kan anses vara lagom, men ju fler gånger man får skriva in sin information ju 
säkrare känner programmet igen just din skrivrytm och kan göra ännu träffsäkrare profiler. 
Man kunde heller inte justera säkerhetsnivån utan demonstrationprogrammets säkerhetsnivå 
var inställt på 4. I fullversionen kan man ställa in säkerhetsnivån mellan 1-10. 
När registreringen var klar så testades verifieringen fem gånger om dagen i fem dagar. 
Resultatet finnes i tabell 1 nedan: 
 
Dag 1 accept accept accept accept accept 
Dag 2 accept accept accept accept accept 
Dag 3 accept accept accept accept accept 
Dag 4 accept accept accept accept ej accept 
Dag 5 accept accept accept accept accept 

Tabell 1: Lyckade/ej lyckade inloggningar 
 

Som man kan se så var det endast en gång som programmet nekade åtkomst av 25 försök.  



 12 
 
 

Två personer användes för att göra intrångsförsök. Personerna, en ovan användare och en van 
användare fick tio försök vardera på sig att försöka logga in med författarens användarnamn 
och lösenord. För att göra det lättare för dem att lyckas med inloggningen så fick de se 
författaren logga in ett par gånger innan för att få en uppfattning om hur han skriver in sin 
information. Resultatet blev att ingen av de två personerna lyckades logga in en enda gång i 
hans namn. Detta test var inte så omfattande men man kan ändå dra slutsatsen att använda 
tangentbordsverifiering i kombination med det vanliga lösenordet inte bara verkar ge ett bra 
säkerhetsskydd i teorin utan även i praktiken. Själv lyckades författaren logga in 24 av 25 
gånger och trots att säkerhetsnivån låg på 4, vilket innebär att säkerhetsnivån är under medel 
och därmed större chans för förfalskare att få åtkomst, så lyckades ingen av de båda 
försökspersonerna att logga in i hans namn en enda gång. Dessutom valdes ett lösenord som 
han inte brukar skriva själv annars och därför ej fått in en speciell invand rytm på, vilket 
skulle försvåra för andra att härma.           
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6. Egen undersökning 
 
Testet gjordes med hjälp av ett dialogbaserat (grafiskt) program som skrevs i Visual C++. 
Programmet lät användaren skriva in en text i ett fält som sedan sparades i en separat fil. 
Informationen som sparades för varje nedtryckt tangent var: 
 

• Tiden i mikrosekunder som tangenten hölls nedtryckt (t1). 
• Tiden i mikrosekunder från det tangenten släpptes upp och nästa tangent trycktes ner 

(t2). 
 
Testet utfördes på nio personer med varierande färdigheter i att skriva med ett tangentbord 
och gick ut på att alla försökspersoner fick skriva in samma mening fem gånger i följd och 
efter ett par veckor så fick de skriva in meningen ytterliggare fem gånger. Meningen som de 
skulle skriva in var �flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor�, en mening som 
innehåller 45 tecken (inklusive mellanslag mellan orden) samt alla bokstäver i det svenska 
alfabetet förutom q, x och z. Innan personerna började med testet så fick de träna på att skriva 
in meningen ett antal gånger så att de kunde skriva in meningen med sin vanliga rytm och 
hastighet. 
För varje person delades sedan den första omgången (de fem första gångerna man skrev in 
meningen) in i fem vektorer, A, B, C, D och E, där vektorn A innehåller informationen från 
första meningen, B den andra meningen osv. Den andra omgången (de fem gånger 
användaren skrev in meningen efter ett par veckor) delades in i R, S, T, U och V. Elementen i 
vektorerna innehöll den sammanlagda tiden t1+ t2 för varje tangent ,vilket gjorde att 
vektorerna innehöll 45 siffror. Vi definierar ytterliggare en vektor M vilken innehåller 
medelvärdena av vektorerna A, B, C, D, E och är en persons profil eller referensmall. R, S, T, 
U och V-vektorerna motsvarar de fem inloggningsförsök varje användare kommer att få. 
Dessa vektorer jämförs med referensmallen M för att avgöra om personen beviljas åtkomst 
eller inte beroende om användaren är under det bestämda tröskelvärdet eller inte. För varje 
person x så jämfördes dennes M mot de egna A, B, C, D och E-vektorerna samt mot de andra 
åtta användarnas A, B, C, D och E-vektorer. Den av de andra åtta användarna som hade 
vektorn med det kortaste avståndet till person x:s M valdes som förfalskare2, detta för att 
jämföra med ett �värsta fall� (se figur 2). Ett tröskelvärde bestämdes för person x (se kapitel 
6.2) för att avgöra FAR och FRR för varje användare. 
 
6.1 Euklidiskt avståndsmått 
 
Metoden som användes för att jämföra två vektorer var det euklidiska avståndsmåttet, där 
likheten mellan två vektorer baseras på det euklidiska avståndet d1. Man tar skillnaden mellan 
respektive element i vektorerna, kvadrerar denna skillnad och adderar kvadraterna för 
respektive element, enligt formeln nedan.  
Låt  G = [g1, g2, g3, �, gn] och H = [h1, h2, h3, �, hn]. Då är det kvadrerade euklidiska 
avståndet  d mellan vektorerna G och H: 
 
                                                
1 För enkelhets skull tittar vi på det kvadrerade euklidiska avståndet. 
2  De är inte förfalskare i ordets rätta bemärkelse (eftersom förfalskning är en medveten handling) utan deras  
vektorer jämfördes med person x:s M-vektor för att avgöra FAR. För enkelhetens skull så kallar vi dock dessa 
användare för förfalskare. 
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Denna metod är effektiv och ganska enkel att utföra, under förutsättning att alla inblandade 
vektorer har lika längd. En egenskap med metoden är att ett stort avvikande värde i vektorerna 
straffas mer (man får större avstånd) än många små avvikande värden. 
 
6.2 Resultat 
 
Man kunde se en tydlig trend när man jämförde vektorn M för varje person mot deras egna A, 
B, C, D och E- vektorer. Avståndet d för A-E vektorerna låg runt samma värden för varje 
person (med undantag för något avvikande värde) vilket tyder på en viss specifik skrivrytm 
hos varje användare. Figur 2 nedan visar för varje användare, dennes M jämfört med de egna 
A-E vektorerna (kryssen) samt jämfört med förfalskarens A-E vektorer (cirklarna):  
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Figur 2: Avståndsvärden för varje användare resp. förfalskare 

 
Utifrån diagrammet kan man välja ett tröskelvärde för varje användare som sedan kan 
användas för att se om användaren lyckades logga in på sitt eget konto (dvs. om användarens 
R till V-vektorers avståndsvärden låg under tröskelvärdet). Tröskelvärdet bör väljas så att så 
många avståndsvärden för användaren som möjligt ligger under tröskelvärdet och så många 
avståndsvärden för förfalskaren som möjligt ligger över tröskelvärdet. Tabell 2 visar 
tröskelvärdet som valdes för varje användare, vilken användare som var förfalskare, andel 
lyckade inloggningar av fem möjliga försök (R-V vektorerna) för användarna resp. 
förfalskarna.  
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Användare Förfalskare Tröskelvärde FRR % FAR % 
1 8 1,61*1012 20  20 
2 4 2,08*1011 20 0 
3 8 1,50*1012 20 40 
4 2 1,37*1011 20 0 
5 2 2,47*1011 40 0 
6 8 6,70*1011 40 0 
7 1 1,10*1011 20 0 
8 3 5,00*1011 40 0 
9 8 1,49*1012 40 20 

Tabell 2: översikt över FAR och FRR för varje användare 
 
6.3 Kommentarer 
 
Resultatet av undersökningen visar att det finns en skrivrytm som kännetecknar en viss 
användare, och som inte liknar någon annans. En begränsning av testet är dock att antalet 
försökspersoner är relativt få. Man skulle också vilja ha försökspersoner från olika 
yrkesområden och med olika åldrar. 
Resultatet visar att det inte fanns någon användare som lyckades logga in samtliga fem gånger 
och att förfalskare lyckades logga in hos tre av användarna. Hos en användare var FAR 40 % 
vilket är oacceptabelt hos ett säkert system. 
Man ska dock inte glömma att användarna fick skriva in en främmande mening som dessutom 
var relativ lång. Om försökspersonerna fick skriva in en text (t ex ett lösenord eller 
inloggningsnamn), som de är vana vid att skriva och därför fått in en viss rytm på, så hade 
troligen avståndsvärdena för varje användare blivit betydligt mindre och därmed mindre 
tröskelvärde och det i sin tur skulle medföra att en användare får mycket svårare att logga in 
på någon annans konto. I nästa kapitel diskuteras olika metoder för att förbättra prestanda hos 
den här sortens system. 
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7. Diskussion 
 

Undersökningen i förra kapitlet visade att FAR och FRR för tangentbordsverifieringen var 
relativt höga. Vi ska i det här kapitlet diskutera metoder för att förbättra prestandan av 
tangentbordsverifiering så att den blir ännu säkrare. 
 
Ett sätt att förbättra prestanda kan vara att utöka jämförelsen mellan referensmallen och den 
aktuella inloggningsprofilen genom att även jämföra mallarna grafiskt. Systemet kanske kan, 
förutom att jämföra siffror, också omvandla data till något grafiskt och jämföra utseendet. 
Det kan vara ett intressant område som bör studeras närmare. 
 
Det bästa sättet att minska FRR, dvs. sannolikheten av hur ofta en behörig användare nekas 
åtkomst, är att ge de behöriga bra träning i tangentbordsskrivning. Tangentbordsverifiering 
fungerar säkrast hos vana tangentbordsanvändare eftersom de brukar ha regelbunden 
skrivrytm till skillnad från ovana användare som har större variation i skrivandet. Träning 
sänker därmed också FAR eftersom hackare eller obehöriga kan lättare logga in hos 
användare med större variation i skrivandet och som därmed har större tröskelvärde. 
 
Ett problem som kan uppkomma är att skrivrytmen kan förändras ju äldre man blir och till sist 
kanske man inte lyckas logga in på sitt konto där referensmallen gjordes när man var yngre. 
Ett sätt att motverka detta problem är att låta referensmallen uppdateras vid varje lyckad 
inloggning. Därmed följer referensmallen användarens successiva förändring i skrivandet.  
 
Som det nämndes i förra kapitlet så får man ett pålitligare system om användaren får skriva in 
bekanta ord istället för främmande ord. Detta eftersom användarens benägenhet att skriva fel 
inte är lika stor med bekanta ord som med främmande och inte innehåller svårigheter som att 
läsa en text från papper eller tveksamheter i skrivandet när man försöker komma ihåg den 
främmande meningen. Detta ger därför en mer utpräglad signatur. Så användningen av 
inloggningsnamn/lösenord kombinerad med tangentbordsverifiering i dagens system skulle 
tillhandahålla ett ganska säkert system.  
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8. Slutord 
 

Detta examensarbete har undersökt en identitetsverifieringsmetod som baseras på 
tangentbordsstatistik. Den egna undersökningen visade att det finns en skrivrytm som 
kännetecknar en viss användare, dock var FAR och FRR relativt höga och i kapitel 7 så 
diskuterades det olika metoder för att förbättra prestandan. Även om användningen av 
beteendebaserade system gentemot fysiologiska system har vissa inbyggda begränsningar 
(som till exempel känslighet för en användares humör vid inloggningstillfället) så erbjuder 
tangentbordsverifiering en billig, enkel och robustare verifieringssystem än enbart lösenord. 
En kombination av lösenord och tangentbordsstatistik ger ett säkrare skydd än dessa system 
var för sig. Om en hackare lyckas få tag i rätt inloggningsnamn och lösenord så vet han vad 
han ska skriva men han vet fortfarande inte hur han ska skriva och kommer därför att nekas 
åtkomst.  
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